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 .4الخالصـة والتوصيات

 .1مـقـدمــة
ما برحت الحركة الصهيونية اإلسرائيلية منهمكة منذ أمد بعيد في المساعي التي تبذلها في
سبيل وضع الحق الواجب ألبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم على أرض فلسطين في
ً
سرابا ال يمكن إعماله وال إنفاذه ،مثلما ّ
تجسد ذلك في الشعار الذي رفعته في القرن
إطار يبدو فيه
التاسع عشر ،وهو «أرض بال شعب لشعب بال أرض 1».وفي الوقت نفسه ،اختلق هذا الشعار ما زعمه
من تقرير المصير لليهود اإلسرائيليين على نحو حصري ومشروع ويسري بطريقة أو بأخرى على
فلسطين بأسرها .هذا الشعار الذي يتصل بتقرير المصير والذي ينطوي بالضرورة على شعب
ً
وأرضُ ،يعتبر شعارًا ُمضلال ذلك أنه ( )1يسعى إلى إنكار حق أبناء الشعب الفلسطيني في تقرير
خلوا من أي شعب قطنها َ
مصيرهم بالقول إن األرض كانت على مدى تاريخها ً
وعمرها ،وذلك على
الرغم من وجود الفلسطينيين على هذه األرض على مدى قرون ممتدة واالعتراف الذي نالوه بحكم
القانون بصفتهم شعبًا )2( ،ويسوق االدعاءات التي تطرحها الحركة الصهيونية للمطالبة بتقرير
المصير من خالل اإلشارة إلى اليهود باعتبارهم «شعبًا» ،على الرغم من اختالف جنسياتهم
ووجودهم الفعلي في أوروبا وفي العديد من البلدان في ذلك العهد .وعلى وجه العمومُ ،ي َع ّد تقرير
ً
المصير حقا تملكه الشعوب ،حيث يتيح لها أن تكون «حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في
ّ
السعي لتحقيق نمائها االقتصادي واالجتماعي والثقافي» 2على ترابها .ويشكل االعتراف بشعب
من الشعوب على هذا النحو وما يستتبعه ذلك من حق هذا الشعب في تقرير مصيره ،وبوصفه
قاعدة من القواعد اآلمرة ،دعامة أساسية وجوهرية يرتكز عليها االستقالل والحكم الذاتي وقيام
ُ
ً
تماما أن الحركة الصهيونية لم تأل
الدولة على األرض التي يوجد عليها .ولذلك ،فمن المنطقي
ً
جهدا في أال تؤطر نفسها في إطار شعب يملك الحق في تقرير المصير فحسب ،بل أن تقصي
أبناء الشعب الفلسطيني الذين ينافسونها في الحق في تقرير مصيرهم على ذات األرض التي
ً
مستقرا لمشروعها من أجل إضفاء طابع شرعي على هذا المشروع
وضعت يدها عليها واتخذتها
االستعماري ،وهو إسرائيل ،وتحقيق ادعائها الحصري بإقامة دولتها.
 1وردت اإلشارة إلى هذا الشعار في:
Edward Said, The Question of Palestine (New York: Times Books, 1979), p. 9.
 2الجمعية العامة لألمم المتحدة ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،الوثيقة )(999 UNTS 171
 ،بتاريخ  16كانون األول  ،1966المادة  ،)1(1على الموقع اإللكترونيhttps://www.ohchr.org/AR/ :
[ ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspxتاريخ االطالع  1تشرين الثاني ]2020؛ والجمعية العامة لألمم
المتحدة ،العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،الوثيقة ) ،(993 UNTS 3بتاريخ 16
كانون األول  ،1966على الموقع اإللكترونيhttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/ :
[ CESCR.aspxتاريخ االطالع  28شباط .]2020
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وبما يتماشى مع هذا الهدف الذي يرمي إلى تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير
المصير ،فقد سعى النظام اإلسرائيلي الصهيوني «إسرائيل» بالضرورة ،وال يزال يسعى ،إلى
استئصال الشعب الفلسطيني وطمسه من الوجود ،وتحويل أبنائه إلى «شعب ال وجود له»
ّ
ً
مهجرين ال جنسية لهم ،وال يملكون ما يؤهلهم لممارسة حقهم في تقرير
أفرادا
ويضم
مصيرهم .ولهذه الغاية ،أثبتت السنوات الثالث والسبعون التي تلت إقامتها أن «إسرائيل»
تعتمد وسائل شتى ال تنفك تطورها على صعيد سياسات التهجير القسري من أجل تقطيع
أوصال الشعب الفلسطيني وعزله ،وإخضاعه ألنظمة سياسية وقانونية مختلفة ،وإضعاف
عرى التواصل بين أبنائه ،وبالتالي تقويض نسيجهم الوطني وهويتهم الجماعية ووجودهم
3
بصفتهم شعبًا في المقام األول.
ً
وفضل عن تقويض وجود الفلسطينيين بصفتهم شعبًا بغية االنتقاص من حقهم في تقرير
ً
ً
صريحا ال مواربة فيه ناهيك عن تنصلها
إنكارا
مصيرهم ،تنكر «إسرائيل» هذا الحق برمته
ّ
ً
تنصلها من االعتراف به .وقد تجلى ذلك مؤخرا في قانون الدولة القومية الصادر في العام ،2018
4
والذي ينص على أن «حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل هو للشعب اليهودي وحده»،
ً
مجددا حصر تقرير
مما يحرم أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في تقرير مصيرهم ويؤكد
المصير فيما ُيسمى بالشعب اليهودي اإلسرائيلي على أرض فلسطين كلها.
ُ
كما انعكس هذا التصور في عملية أوسلو للسالم .فقد نصت اتفاقيات أوسلو التي أبرمت في
العام  1993على أن مقاصد هذه العملية تكمن في التوصل إلى تسوية نهائية بناءً على القرارين
 242و 338الصادرين عن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ،حيث ال يتضمن أي منهما أي إشارة
 3انظر سلسلة أوراق التهجير القسري للسكان الصادرة عن مركز بديل  -المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة
ّ
والالجئين :مركز بديل ،التهجير القسري للسكان :الحالة الفلسطينية – مقدمة ،ورقة عمل رقم ( 15حزيران )2015؛
ومركز بديل ،الحرمان من اإلقامة والسكن ،ورقة عمل رقم ( 16نيسان )2014؛ ومركز بديل ،التمييز في سياسات التنظيم
والتخطيط الحضري ،ورقة عمل رقم ( 17حزيران )2015؛ ومركز بديل ،إنفاذ نظام استصدار التصاريح ،ورقة عمل رقم
( 18كانون األول )2015؛ ومركز بديل ،قمع المقاومة ،ورقة عمل رقم ( 19كانون الثاني )2016؛ ومركز بديل ،حرمان
ّ
العامة ،ورقة عمل رقم ( 20كانون الثاني )2017؛ ومركز
الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات
ّ
التصرف واالنتفاع بها ،ورقة عمل رقم ( 21كانون الثاني )2017؛ ومركز
بديل ،مصادرة األراضي وحرمان أصحابها من
بديل ،الحرمان من جبر الضرر ،ورقة عمل رقم ( 22كانون الثاني )2018؛ ومركز بديل ،العزل والتجزئة والفصل ،ورقة عمل
رقم ( 23شباط  .)2020وجميع هذه األوراق منشورة على الموقع اإللكتروني للمركزhttps://www.badil.org/ar/ :
publications-ar/research-ar/working-papers.html
 4انظر قانون أساس :إسرائيل  -الدولة القومية للشعب اليهودي .5778-2018 ،وتتوفر ترجمة هذا القانون إلى اللغة
العربية على الموقع اإللكتروني للمركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية (مدار)https://bit.ly/2GL2PRj :؛
BADIL, The Nation State Law: The Culmination of 70 Years of Israeli
Apartheid and Colonization” (Bethlehem: BADIL, 2018), available at: https://
www.badil.org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/in-focus/
NationStateLaw(PositionPaper-BADIL-Oct2018).pdf
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ً
إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره 5.ونتيجة لذلك ،أفضت عملية أوسلو ،التي شكلت
الخطاب السائد الذي نعاصره اليوم حول «الصراع» الفلسطيني-اإلسرائيلي ،إلى إنكار حق أبناء
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم وحرمانهم منه .ويمكن القول إن اإلحجام عن االعتراف
ً
مستشريا منذ قيام إسرائيل.
يعادل الحرمان ويساويه في أثره ،وهذا اإلنكار ال يزال
أما بالنسبة للمجتمع الدولي ،فهو ال يفتأ يعرب عن التزامه بتقرير المصير الواجب للفلسطينيين،
ً
مؤخرا في القرار  172/75الذي أصدرته الجمعية العامة لألمم المتحدة في
حسبما ورد تأكيده
6
يوم  16كانون األول  ،2020ولكنه يحصر فهمه لتقرير مصير الفلسطينيين في فهم يقتصر
َ
ويمارس على مساحة تقل عما نسبته  22في المائة من
على تصور قائم على حل الدولتين
أرض فلسطين ،بمعنى الضفة الغربية ،وشرقي القدس وقطاع غزة ،وعلى نحو ال يشمل سوى
الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق .ورغم أنه ال يمكن معادلة هذه الصيغة
واعتبارها مساوية لمفهوم تقرير المصير ،إال أنه ما زال من المتعذر إعمالها وإنفاذها على أرض
الواقع بالنظر إلى أن إنكار حق أبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم يتبوأ موقع الصدارة
في المشروع اإلسرائيلي الصهيوني ،وهو ما يشير إلى أن هذين األمرين ال يمكن أن يلتقيا.
على هدي من دراسة مضمون المواضيع القانونية التي تتناول حق أبناء الشعب الفلسطيني
في تقرير مصيرهم ،تبين ورقة البحث هذه ( )1أن حق الفلسطينيين في تقرير المصير يشمل
بالضرورة جميع الفلسطينيين ،حيثما كانوا )2( ،وأن اإلقليم الذي تجري ممارسة هذا الحق عليه
ينبغي أن يشمل فلسطين بحدودها االنتدابية )3( ،وأن الوفاء بحق العودة غير القابل للتصرف
وإنهاء االستعمار سوف يتيح القدرة على إعمال تقرير المصير الواجب للشعب الفلسطيني
ً
إعمال ً
تاما دون انتقاص منه.

 5انظر مركز بديل ،تصورات الشباب الفلسطيني حول عملية أوسـلو للسالم :النجاح والفشل والبدائل ،ورقــة عمـل رقـم
( 27بيت لحم :مركز بديل ،آب  ،)2021على الموقع اإللكترونيhttps://www.badil.org/cached_uploads/ :
.view/2021/09/15/wp27-pal-youth-vs-oslo-ar-1631700884.pdf
 6الجمعية العامة لألمم المتحدة ،حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ،القرار ) 28 ،(A/RES/75/172كانون األول
 ،2020على الموقع اإللكتروني[ https://undocs.org/ar/A/RES/75/172 :تاريخ االطالع  1تشرين الثاني
.]2021
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 .2تقرير المصير للشعب الفلسطيني:
حق يربط الشعب باإلقليم
ً
ً
ً
قانونيا راسخا يحظى باالعتراف به بصفته
واقعا
ُي َع ّد الحق الفلسطيني في تقرير مصيرهم
قاعدة آمرة لها حجيتها المطلقة تجاه الكافة .وقد ورد اإلقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير
مصيره بحكم القانون وجاء االعتراف به قبل فترة ليست بالقصيرة من إقامة «إسرائيل» في العام
 .1948فالمادة  22من ميثاق عصبة األمم اعتبرت أن فلسطين كانت واحدة من تلك «المجتمعات
التي كانت من قبل تنتمي إلى اإلمبراطورية التركية [والتي كانت] قد وصلت إلى درجة من التقدم
ً
ً
يمكن معها االعتراف مؤقتا بوجودها كأمم مستقلة رهنا بتقديم المشورة اإلدارية والمساعدة
من قبل دولة منتدبة حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه قادرة على النهوض وحدها [[ ]...أضيف
التوكيد بالخط المائل 7».وترقى هذه اللغة إلى شكل من أشكال الحق في تقرير المصير الخارجي،
بمعنى حق الشعب الفلسطيني في أن يقرر مركزه السياسي ،بما يشمل إقامة دول تخصه .كما
اعترفت هيئة األمم المتحدة ،بعد ذلك ،بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره في العديد
من القرارات الصادرة عنها ،بما فيها القرار ( 2672د )-25لسنة  ،1970والقرار ( 3236د )-29لسنة
8
 ،1974والقرار  164/66لسنة  ،2012والقرار  158/67لسنة .2013
وينطوي إعمال حق الشعب الفلسطيني في ممارسة تقرير المصير ،بموجب المادة  )1(1المشتركة
بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية 9،على ركيزتين أساسيتين:
ُ
•حرية اختيار المركز السياسي  -وتعرف على أساس االستقالل بالسيادة عن دولة
 7مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،المادة  22من عهد عصبة األمم الخاصة بالوالية واالنتداب 28 ،حزيران  ،1919على
الموقع اإللكترونيhttps://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/article_22.pdf :
[تاريخ االطالع  1تشرين الثاني .]2021
 8انظر الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وكالة األمم المتحدة إلغاثة الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى
وتشغيلهم ،القرار ( 2672الدورة  8 ،)25كانون األول  ،1970على الموقع اإللكترونيhttps://undocs.org/ :
)[ ar/A/RES/2672(XXVتاريخ االطالع  1تشرين الثاني ]2021؛ والجمعية العامة لألمم المتحدة ،قضية
فلسطين ،القرار ( 3236د 22 ،)-29تشرين الثاني  ،1974على الموقع اإللكترونيhttps://undocs.org/ar/A/ :
)[ RES/3236(XXIXتاريخ االطالع  1تشرين الثاني ]2021؛ والجمعية العامة لألمم المتحدة ،حق الشعب
الفلسطيني في تقرير المصير ،القرار  26 ،67/158شباط  ،2013على الموقع اإللكترونيhttps://undocs.org/ :
[ ar/A/RES/67/158تاريخ االطالع  1تشرين الثاني .]2021
 9العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة  ،)1(1في الحاشية  2أعاله؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق
االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية ،المادة  ،)1(1في الحاشية  2أعاله.

4

مستقلة أو واالرتباط بملء الحرية أو االندماج معها 10.وهذا يدل في مضمونه على أن
الشعب الفلسطيني يملك الحق في اختيار مصيره السياسي 11،من خالل المشاركة في
عملية اتخاذ القرارات السياسية ،سواء كانت هذه المشاركة مباشرة أم من خالل حكومة
تمثله.
•حرية السعي لتحقيق النماء االقتصادي واالجتماعي والثقافي  -وما يرتبط بذلك من
حرية تصرف الشعب بحرية ودون عائق في ثرواته وموارده الطبيعية 12.وهذا يتجسد
ً
في الحق في اختيار القرارات وممارستها ،فضل عن الحق في عدم الحرمان من سبل
ً
العيش أو تكبد المعاناة الناجمة عن تدمير الثقافة 13.وعالوة على ذلك ،يعترف القانون
الدولي بثالثة شروط أساسية إلنفاذ تقرير المصير ،وهي :المشاركة في مجاالت الحياة
14
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالنتفاع بها واإلسهام فيها.
وبناءً على هاتين الركيزتين ،تستدعي ممارسة الحق في تقرير المصير وجود شعب يختار مركزه
ً
وإقليما يسعى ذلك الشعب إلى تحقيق نمائه االقتصادي واالجتماعي والثقافي ضمن
السياسي
ً
15
حدوده .وفي هذا اإلطار ،ترتبط الركيزتان المذكورتان ارتباطا ال انفصام له .وفيما يتعلق بالحق
الفلسطيني في تقرير المصير ،تشمل ممارسة هذا الحق الشعب الفلسطيني على الوجه الذي
10

12

13
14

15

الجمعية العامة لألمم المتحدة ،المبادئ التي يجب أن تسترشد بها الدول األعضاء في تقرير وجود أو عدم وجود االلتزام
بإرسال المعلومات المنصوص عليها في المادة (73ه) من الميثاق ،القرار ( 1541الدورة  15 ،)15كانون األول ،1960
المبدأ الخامس ،على الموقع اإللكتروني[ https://www.undocs.org/ar/A/RES/1541(XV) :تاريخ االطالع 1
تشرين الثاني .]2021
Ben Saul et al., “Article 1: The Right of Peoples of Self-Determination, Article 25: The Right
to Freely Utilize Natural Resources”, in The International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights (Oxford: Oxford University Press, 2014), p. 56.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،المادة  ،)2(1في الحاشية  2أعاله؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق
ً
االقتصادية واالجتماعية واالقتصادية ،المادة  )2(1والمادة  ،25في الحاشية  2أعاله .وانظر ،أيضا ،الجمعية العامة لألمم
المتحدة ،السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ،القرار ( 1803الدورة  8 ،)17كانون األول  ،1962المادة  ،1على الموقع
اإللكتروني[ https://undocs.org/ar/A/RES/1803(XVII) :تاريخ االطالع  1تشرين الثاني .]2021
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ،القرار ( A/RES/61/295)، 2تشرين
األول  ،2007المادة  ،)1(8على الموقع اإللكتروني[ https://undocs.org/ar/A/RES/61/295 :تاريخ االطالع 1
تشرين الثاني .]2021
لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم  ،21حق كل فرد في أن
يشارك في الحياة الثقافية (الفقرة (1أ) من المادة  15مـن العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية) ،القرار ( E/C.12/GC/21)، 21كانون األول  ،2009على الموقع اإللكترونيhttps://undocs.org/ar/ :
[ E/C.12/GC/21تاريخ االطالع  1تشرين الثاني .]2021
«إن منح شعب الحق في ’حرية االختيار‘ في ظل غياب حقوق تتسم بقدر أكبر من الموضوعية  -كالحق في اإلقليم
والموارد الطبيعية وخالفها  -ال معنى له وال يجدي ً
نفعا ببساطة .فمن الواضح أن الحق في تقرير المصير ال تمكن
ممارسته في فراغ موضوعي».
Catrionia Drew, The East Timor Story: International Law on Trial, European Journal of
International Law 12, no.4 (2001), p. 663, available at: http://www.ejil.org/pdfs/12/4/1539.
pdf.
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5

ّ
يعرفه القانون الدولي ويعترف به ،مع فلسطين باعتبارها اإلقليم الذي يحقق أبناء هذا الشعب
َ
فيه نماءهم السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي .فعلى نحو ما ت ِرد مناقشته أدناه،
يربط وجود الشعب الفلسطيني بحكم األمر الواقع في أرض فلسطين على مدى قرون ممتدة
واالعتراف به بحكم القانون بصفته شعبًا في تلك األرض هذا الشعب بفلسطين بالضرورة،
وهو ما يشير إلى أن الحق الفلسطيني في تقرير المصير ال تمكن ممارسته إال ضمن حدود
وطنهم بصفته اإلقليم الذي جرى االعتراف بحقهم فيه.

 .1.2الشعب :الشعب الفلسطيني أينما ُوجد
كان الفلسطينيون هم شعب فلسطين بحكم األمر الواقع على مدى ردح طويل من الزمن
قبل القرن العشرين وقبل ظهور الصهيونية .ويعود االعتراف بالجنسية الفلسطينية بحكم
القانون ،ومن ثم االعتراف بوجود الفلسطينيين باعتبارهم شعبًا ،في تاريخه إلى معاهدة
لوزان الموقعة في العام  16.1923فالمادة  30من هذه المعاهدة تؤكد أن جميع الفلسطينيين
الذين كانوا في سابق عهدهم من رعايا الحكم العثماني وكانوا يقيمون بصفة اعتيادية في
فلسطين بدءً ا من يوم  6آب  1924مؤهلون للحصول على الجنسية الفلسطينية واكتسابها.
ُ
وهذا االعتراف يتماشى مع أحكام مشابهة تنظم شؤون الجنسية في المعاهدات التي أبرمت
بعدما وضعت الحرب العالمية األولى أوزارها ،وهو ما يشير إلى أن هذا االعتراف بالجنسية
ّ
ً
الفلسطينية بحكم القانون ليس ً
ً
ً
مشروعا
قانونيا
أساسا
بدعا من ذلك وأنه يشكل في الواقع
17
يقيم الدليل على أن الفلسطينيين هم شعب فلسطين.
وفي الوقت المعاصر ،يجد االعتراف بالشعب الفلسطيني بحكم القانون ما يؤيده ويسنده في
االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل للشعب الفلسطيني بموجب القرارين
« 16الرعايا األتراك المقيمون بصفة اعتيادية في إقليم مفصول عن تركيا بموجب أحكام هذه المعاهدة سيصبحون بحكم
الواقع ،في الشروط التي ينص عليها القانون المحلي ،رعايا الدولة التي يتم نقل هذه األراضي إليها ».المعهد المصري
للدراسات ،النص الكامل لمعاهدة لوزان  ،1923ترجمة عادل رفيق 17 ،آب  ،2020على الموقع اإللكترونيhttps://bit. :
.ly/399iw2x
 17فقد ُمنحت شعوب أخرى جنسيات ً
بناء على أحكام مشابهة .انظر الجنسية األلمانية ،معاهدة السالم مع ألمانيا
(معاهدة فرساي)ُ ،وقعت في فرساي 28 ،حزيران  ،1919المادة 278؛ والجنسية البولندية ،معاهدة األقليات بين القوى
الحليفة والشريكة الرئيسية وبولندا ،وقعت في فرساي 28 ،حزيران  ،1919المادتان  4و ،6على الموقع اإللكتروني:
( http://www.forost.ungarisches-institut.de/pdf/19190628-3.pdfباإلنجليزية)؛ والجنسية الرومانية،
المعاهدة بين القوى الحليفة والشريكة الرئيسية ورومانياُ ،وقعت في باريس 9 ،كانون األول  ،1919المادتان  4و6؛
والجنسية النمساوية ،معاهدة السالم بين القوى الحليفة والشريكة الرئيسية والنمساُ ،وقعت في سان جرمان أونلي،
 10أيلول  ،1919المادتان  64و ،65على الموقع اإللكترونيhttp://www.forost.ungarisches-institut.de/ :
( pdf/19190910-1.pdfباإلنجليزية)؛ والجنسية البلغارية ،معاهدة السالم بين القوى الحليفة والشريكة الرئيسية
وبلغاريا ،والبروتوكول واإلعالن الموقعين في نويي سور سين 27 ،تشرين الثاني  ،1919المادتان  51و52؛ والجنسية
ُ
المجرية ،معاهدة تريانون ،وقعت في تريانون 4 ،حزيران  ،1920المادتان  56و.57
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 3210و 3237الصادرين عن الجمعية العامة لألمم المتحدة 18.فبموجب هذين القرارين،
يعترف القانون الدولي بالشعب الفلسطيني حسب التعريف الوارد في الميثاق الوطني
الفلسطيني« :الفلسطينيون هم المواطنون العرب الذين كانوا يقيمون إقامة عادية
ُ
خرج منها أو بقي فيها ،وكل من ُولد ألب عربي
في فلسطين حتى عام  ،1947سواء من أ ِ
19
فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني».

 .2.2اإلقليم :أرض فلسطين بكاملها
ثمة آثار متعددة يفرزها الواقع الذي يشهد على أن الفلسطينيين هم شعب فلسطين بالنظر
ً
إلى أن توصيفهم على هذا الوجه يرتبط ارتباطا ال ينفصم عن األرض التي أقاموا فيها على
ّ
وصالتهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية المتعددة.
مدى تاريخهم ،ونموا فيها عالقاتهم ِ
وبناءً على ذلكَ ،ي ِرد االعتراف باإلقليم الذي يملك أبناء الشعب الفلسطيني الحق في إعمال
حقهم في تقرير مصيرهم فيه ضمن الحدود التي ّ
يعينها صك االنتداب البريطاني على
فلسطين.
ً
وعمل بصك االنتداب على فلسطين الذي صدر في وقت الحق ،تنص المادة الخامسة من هذا
الصك على أن «تكون [بريطانيا] الدولة المنتدبة مسؤولة عن ضمان عدم التنازل عن أو تأجير
أي جزء من أراضي فلسطين إلى حكومة دولة أجنبية أو وضعه تحت سيطرتها بأية صورة
أخرىُ 20».
ويستشف من ذلك أن سالمة اإلقليم الفلسطيني ،على امتداده من نهر األردن حتى
البحر األبيض المتوسط ،يحظى باالعتراف بموجب القانون الدولي منذ صدور صك االنتداب
البريطاني على فلسطين في العام  .1922ويعزز سريان مبدأ السالمة اإلقليمية وما يترتب
عليه من آثار على المحافظة على حدود األقاليم ،على الوجه الذي تنص عليه المادة  )4(2من
 18الجمعية العامة لألمم المتحدة ،توجيه الدعوة إلى منظمة التحرير الفلسطينية ،القرار ( 3210د 14 ،)-19تشرين األول
 ،1974على الموقع اإللكتروني[ https://undocs.org/ar/A/RES/3210(XXIX) :تاريخ االطالع  1تشرين
الثاني ]2021؛ والجمعية العامة ،منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز المراقب ،القرار ( 3237د 22 ،)-29تشرين الثاني
 ،1974على الموقع اإللكتروني[ https://undocs.org/ar/A/RES/3237(XXIX) :تاريخ االطالع  1تشرين
الثاني .]2021
 19منظمة التحرير الفلسطينية ،الميثاق الوطني الفلسطيني 28 ،أيار  ،1964المادة  2والمادة  ،6على الموقع اإللكتروني:
https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/Palestinian_national_charter.
[ pdfتاريخ االطالع  1تشرين الثاني .]2021
 20األمم المتحدة ،منشأ القضية الفلسطينية وتطورها ،الجزء األول( 1917-1947 :نيويورك :األمم المتحدة،)1978 ،
«المرفق الخامس :صك االنتداب على فلسطين 24 ،تموز/يوليه  ،»1922ص ،117-125 .المادة  .5على الموقع اإللكتروني:
https://www.un.org/unispal/ar/history/origins-and-evolution-of-the-palestine-problem/
[ part-v-1989-2000/تاريخ االطالع  1تشرين الثاني .]2021
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ميثاق األمم المتحدة 21،المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بشأن ممارسة حقهم في
تقرير مصيرهم في إقليم فلسطين قاطبة .كما ّ
يخول وجود الشعب الفلسطيني على إقليم
فلسطين بأسره في الزمن المعاصر أبناء هذا الشعب إعمال حقهم االجتماعي واالقتصادي
22
والثقافي والسياسي في تقرير مصيرهم في هذا اإلقليم نفسه.

ً
جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال
 21بموجب المادة  )4(2من ميثاق األمم المتحدة« ،يمتنع أعضاء الهيئة
القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم
المتحدة ».األمم المتحدة» ،ميثاق األمم المتحدة 24 ،تشرين األول  ،)UNTS XVI 1( ،1945المادة  ،)4(2على الموقع
اإللكتروني[ https://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-i/index.html :تاريخ االطالع 1
تشرين الثاني .]2021
 22مركز بديل ،الضم الزاحف في الضفة الغربية :دعامة أساسية من دعائم االستعمار في فلسطين ،ورقــة عمـل
رقـم ( 25بيت لحم :مركز بديل ،كانون األول  ،)2020ص ،21-26 .على الموقع اإللكترونيhttps://www.badil. :
org/phocadownloadpap/badil-new/publications/research/working-papers/ara/WP25.CreepingAnnexation-ar.pdf
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 .3إعمال تقرير المصير:
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والقانون
العرفي باعتباره األساس
ً
ً
جماعيا للشعب الفلسطيني ،على
إذا وضعنا في اعتبارنا أن تقرير المصير يشكل حقا
الوجه الذي ِي ِرد تعريفه في القرارين  3210و 3237الصادرين عن الجمعية العامة لألمم
المتحدة 23 ،واللذين يشكالن موضوع هذا الحق ومادته ،فإن الحق الفلسطيني في تقرير
المصير يشمل بالضرورة جميع الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون ضمن حدود فلسطين
وذريتهم ،أينما كانوا .وفي هذا اليوم ،يضم هؤالء الفلسطينيون ثالث فئات :أولئك الذين
يرزحون تحت نير االحتالل منذ العام  1967في الضفة الغربية ،وقطاع غزة والقدس ،وأولئك
ً
ُ
الذين هجروا من ديارهم في أثناء النكبة ( )1949-1947وحرب العام  ،1967فضل عمن
ُ
هجروا بسبب السياسات اإلسرائيلية القائمة على التهجير القسري ويشكلون بمجموعهم
َ
ّ
ومهجر ،والفلسطينيون الذي يحملون المواطنة اإلسرائيلية.
اليوم ما يربو على  9ماليين الجئ
وتملك هذه الفئات ،التي تضم جميع أبناء الشعب الفلسطيني ،الحق في تقرير المصير،
وهو ما يعني في مضمونه أن تقرير المصير ال َّ
يوصف على هذا النحو إال عندما يشمل
َ
ويمارس ضمن حدود فلسطين ،وذلك على خالف ما ُيسمى بعملية
الفلسطينيين كافة
أوسلو واإلطار الذي وضعه المجتمع الدولي.
ومما له أهميته في هذا المقام أن ظروف القمع الخارجية التي انطوت على التهجير
ّ
تعرض معظم الفلسطينيين
وسحب الجنسية وحمل المواطنة اإلسرائيلية ،وهي ظروف
ً
لها ،ال تحرمهم من المشاركة في تقرير المصير ألنهم ال يزالون يشكلون جزء ا من الشعب
الفلسطيني ،بصرف النظر عن الفترة الطويلة التي شهدها تهجيرهم أو ما يحملونه من
ّ
جنسية أو جنسيات أخرى .فبعبارة بسيطة ،ال ينفك الالجئون الفلسطينيون ،بمن فيهم
أولئك الذين اكتسبوا جنسية دول أخرى بحكم تهجيرهم الذي طال أمده ،والفلسطينيون
ً
الذي يحملون المواطنة اإلسرائيلية ،يشكلون جزءً ا أصيل من الشعب الفلسطيني وال يزالون
يملكون الحق في ممارسة تقرير مصيرهم على إقليم فلسطين بكامله ،مثلما هو حال
الفلسطينيين في األرض المحتلة عام  .1967وعند النظر في حق الالجئين الفلسطينيين
الذي ال يقبل التصرف في العودة إلى ديارهم وأراضيهم ،والحظر الذي يفرضه القانون
 23الجمعية العامة لألمم المتحدة ،القرار ( 3210د ،)19-في الحاشية رقم  18أعاله.
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العرفي على االستعمار ويسري على فلسطين ،يبين المبحث التالي الطريقة التي توجب
دمج الالجئين الفلسطينيين والفلسطينيين الذي يحملون المواطنة اإلسرائيلية ضمن إطار
إعمال حق أبناء الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من الناحية العملية.

 .1.3الالجئون الفلسطينيون :حقوق الالجئين وتقرير المصير مسألتان
متالزمتان
ال مناص من إدراج الالجئين الفلسطينيين ،الذين يمثلون ما نسبته  66.4في المائة من
تعداد الشعب الفلسطيني 24 ،في ممارسة الحق الفلسطيني كافة في تقرير المصير .فإقصاء
ُ
الالجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على العيش خارج حدود فلسطين في الشتات
(ويقارب تعدادهم  7ماليين من أصل  13.7مليون فلسطيني) من ممارسة تقرير المصير
ً
ً
ً
جماعيا يملكه شعب
ال يشكل ،في حد ذاته ،حقا في تقرير المصير بقدر ما يشكل حقا
بكامله .ومع ذلك ،فلن يتيسر إدماج هؤالء الالجئين إال من خالل وجودهم المادي على األرض.
وبذلك ،يكمن أحد الشروط المسبقة التي ال بد منها إلعمال الحق في تقرير المصير في إنجاز
الحل الدائم واألساسي ،الذي يستحقه الالجئون الفلسطينيون بحسب ما ورد في القرار 194
(د )3-الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ،الذي ينص على عودة هؤالء الالجئين
إلى ديارهم ،ورد ممتلكاتهم إليهم وحصولهم على التعويض عن الخسارة واألضرار التي
ُ 25
وت ّ
عد عودة الالجئين ،التي تسمح لجميع أبناء الشعب الفلسطيني بالوجود
لحقت بهم.
في فلسطين ،ضرورة قانونية تتيح القدرة على إعمال حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
على الوجه المالئم.
إن «إسرائيل» ال تعمل على إدامة أمد قضية الالجئين الفلسطينيين بإنكارها لحقوقهم
ّ
وتنصلها منها فحسب ،بل إنها تقوض حق أبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم
بالنظر إلى أن حرمانهم من التواجد بأنفسهم في فلسطين يحول بينهم وبين ممارسة
ً
وبناء على ذلك ،يرقى إنكار العودة والحرمان منها في السياق
حقهم في تقرير المصير.
الفلسطيني إلى انتهاك يمس الحق في تقرير المصير ،وهو ما يرقى بدوره إلى مخالفة
جسيمة للقانون الدولي .لقد نشأ الحق في تقرير المصير ،الذي َي ِرد االعتراف به بوصفه أحد
عاما من النكبة المستمرةً 73 ،
 24مركز بديل ،بيان النكبةً 73 :
عاما من المقاومة 15 ،أيار  ،2021على الموقع اإللكتروني:
[ https://badil.org/ar/press-releases/8868.htmlتاريخ االطالع  1تشرين الثاني .]2021
 25الجمعية العامة لألمم المتحدة ،القرار ( 194د 11 ،)3-كانون األول  ،1948على الموقع اإللكترونيhttp://www. :
[ aljazeera.net/specialfiles/pages/687fa8cf-97ba-44c2-870a-068033ae29f5تاريخ االطالع  1تشرين
الثاني .]2021

10

المبادئ اإللزامية ذات الحجية المطلقة تجاه الكافة في المادة  )2(1والمادة  55من ميثاق
األمم المتحدة لسنة  26 ،1945وارتقى إلى قاعدة آمرة متكاملة األركان من خالل اإلجراءات
27
التي ُعنيت بإنهاء االستعمار على مدى حقبة الستينيات من القرن الماضي.
ولذلك ،ال يتألف مبدأ تقرير المصير من الواجب الذي يرتب على الدول أن تعترف بهذا
الحق وتحترمه وتعززه فحسب ،بل ينطوي كذلك على االلتزام باالمتناع عن اتخاذ أي إجراء
قسري يسهم في حرمان الناس من القدرة على التمتع بذلك الحقُ 28 .
ويستشف من ذلك
أن أي إجراء يقوض القدرة على التمتع بهذا الحق وأي إنكار لمضمونه الموضوعي – حرية
اختيار المركز السياسي والنماء االقتصادي واالجتماعي والثقافي – يرقى إلى مرتبة اإلخالل
ً
الجسيم بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي .فعمل بمشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية
ً
دوليا ،تثير حاالت اإلخالل الجسيم الذي يمس القواعد
الدول عن األفعال غير المشروعة
اآلمرة مسؤولية الدول الثالثة بطريقتين :واجب إيجابي بأن «تتعاون الدول في سبيل وضع
حد ،بالوسائل المشروعة ،ألي إخالل »،وواجب سلبي «بأال تعترف أي دولة بشرعية وضع ناجم
29
عن إخالل جسيم [ ،]...وال تقدم أي عون أو مساعدة للحفاظ على ذلك الوضع».
َ
ولذلكُ ،ت ّ
عد الدول الثالثة ملزمة باتخاذ تدابير عملية ترمي إلى وضع حد للسياسات
والممارسات التي تنتهجها «إسرائيل» في إنكار حق الالجئين الفلسطينيين في
العودة إلى ديارهم وأراضيهم بالنظر إلى أن هذا اإلنكار يعطل حق أبناء الشعب
ً
ً
خطير ا يمس القانون
الفلسطيني في تقرير مصيرهم ويعوقه – وهو ما يمثل إخالل
الدولي .فالشعب الفلسطيني ،يستطيع من خالل الضغط الذي يمارسه المجتمع الدولي
على «إسرائيل» لكفالة حقوق الالجئين الفلسطينيين ،أن يمارس حقه في تقرير مصيره
في أرضه فلسطين.

26
27

28
29

ميثاق األمم المتحدة ،المادة  ،)4(2في الحاشية  2أعاله.
الجمعية العامة لألمم المتحدة ،إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة ،القرار ( 514الدورة  14 ، )15كانون
األول  ،1960على الموقع اإللكتروني[ https://undocs.org/ar/A/Res/1514(XV) :تاريخ االطالع  1تشرين
ً
الثاني ]2021؛ إعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة،
القرار ( 2625د 24 ،)-25تشرين األول  ،1970على الموقع اإللكترونيhttps://www.undocs.org/ar/A/ :
)[ RES/2625(XXVتاريخ االطالع  1تشرين الثاني .]2021
المصدر السابق.
لجنة القانون الدولي ،مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غير المشروعة ً
دوليا ،)A/56/10( ،تشرين
الثاني  ،2001المادة  ،41على الموقع اإللكتروني.https://undocs.org/ar/A/56/10(SUPP) :
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 .2.3الفلسطينيون الذين يحملون المواطنة اإلسرائيلية :إنهاء
االستعمار باعتباره شرط مسبق إلنفاذ الحق الفلسطيني في تقرير
المصير
يملك الفلسطينيون الذين يحملون المواطنة اإلسرائيلية ،مثلهم مثل الالجئين الفلسطينيين،
الحق في المشاركة في ممارسة تقرير المصير بحكم انتمائهم إلى الشعب الفلسطيني على
الوجه الذي يعترف القانون الدولي ويقر به .فقد كان هؤالء الفلسطينيون من حملة المواطنة
اإلسرائيلية موجودين في أراضيهم وديارهم قبل قيام «إسرائيل» في العام  1948وال يزالون
فيها منذ ذلك الحين .وال ُي ّ
عد ابتالع هؤالء في «إسرائيل» وما تبعه من حيازة المواطنة
ً
مؤشرا على التخلي عن حقوقهم الوطنية والجماعية
اإلسرائيلية نتيجة لالستعمار اإلسرائيلي
الفلسطينية .فنظام الفصل العنصري االستعماري اإلسرائيلي ،الذي يدرك هذا الواقع ،ينفذ
سياسات وممارسات تهدف إلى تقليص نفوذ هؤالء الفلسطينيين ،وتجاهل حقوقهم الوطنية
وتمزيق هويتهم الجماعية ووأد وعيهم القومي ،بما يشمله ذلك من تفتيت عرى التواصل
بين المدن والقرى الفلسطينية وعزل بعضها عن بعض ،ووسم الفلسطينيين بوسم «األقلية
العربية في إسرائيل» بحكم القانون ،وفرض القيود على تواصلهم مع الفلسطينيين والعرب
المقيمين في «الدول المعادية» وتجريمه 30،ومنع المدارس الفلسطينية في فلسطين المحتلة
في العام  1948من طرح الرواية الفلسطينية للنقاش ،أو حتى إعادة سرد الوقائع التاريخية
ُ
31
التي واكبت تهجير أبناء الشعب الفلسطيني ،وتعرف بالنكبة.
ً
وفضل عما تقدمُ ،ينظر إلى استمرار وجود السكان الفلسطينيين في فلسطين المحتلة في
ّ
ً
تهديدا لإلطار األيديولوجي الذي يحكم المشروع االستعماري
العام  1948على أنه يشكل
اإلسرائيلي القائم أسس دينية وإثنية وقومية ،وبالتالي فهو يصنف هؤالء الفلسطينيين
ً
كيانا ّ
يعرف نفسه على أنه دولة يهودية
كما لو كانوا «أقلية إثنية» .ففي «إسرائيل» بوصفها
ً
تستند الجنسية فيها إلى كون حاملها
يهوديا - 32اإلثنية الدينية التي تضعها الحركة
ُ
الصهيونية في صلب المشروع االستعماري اإلسرائيلي  -ينظر إلى أي شخص غير يهودي
ً
خطرا لهذه الرؤية التي تقوم على التجانس
يوجد في ذلك الحيز الجغرافي كما لو كان يشكل

32

12

Adalah, “Prohibitng Contact with Enemy Aliens: The Case of the Palestinians in Israel,
November 2009, available at: https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/
nov09/Haneen%20enemy%20English%20final.pdf
”Adalah, “The Prohibition on Teaching the Nakba in the Arab Education System in Israel,
September 2010, available at: https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/
sep10/docs/Sawsan%20Nakba%20English%20final.pdf
انظر قانون الدولة القومية .وانظر .BADIL, The Nation State Law :في الحاشية  4أعاله.

30

31

اإلثني .وبصرف النظر عن هذه المحاوالت ،ما فتئ الفلسطينيون في فلسطين المحتلة في
العام  1948ينتمون إلى الشعب نفسه ،شأنهم في ذلك شأن أقرانهم في األماكن األخرى،
ُ
ُ
ولم يزد األمر عن أنهم عزلوا بوحشية عن الفلسطينيين اآلخرين ،الذين ينحدرون من األسر
ذاتها في أحوال كثيرة ،نتيجة لنظام الفصل العنصري االستعماري اإلسرائيلي.
وللسماح للفلسطينيين الذين يحملون المواطنة اإلسرائيلية بالمشاركة في تقرير المصير
الواجب ألبناء الشعب الفلسطيني من الناحية العملية ،فال بد من التسليم باالعتراف بأن
ً ُ َ
ست َ
عمرًا» واتخاذ اإلجراءات التي تستند إلى هذا االعتراف.
فلسطين كلها تشكل إقليما «م
ولذلكَّ ،
ً
إقليما ال يحظى بالحكم الذاتي ويملك الحق في اكتساب
توصف فلسطين باعتبارها
«قسط كامل من الحكم الذاتي» بما يتماشى مع القرار ( 1541الدورة  )15الصادر عن الجمعية
العامة لألمم المتحدة في العام  33.1960ومن وجهة نظر قانونية ،فثمة ما يؤيد وجوب تطبيق
ً
ً
عرفيا ،ضمن حدود فلسطين ،بما
إعالن إنهاء االستعمار ،الذي ورد االعتراف به بصفته قانونا
ُ
فيها األرض الفلسطينية المستعمرة ،والتي ض َّمت إلى إقليم «إسرائيل» في العام 1948
ونالت اعتراف المجتمع الدولي بها بصفتها تلك .ومن الطبيعي أن هذه التوليفة التي تجمع
بين ممارسات االستعمار والفصل العنصري ،والتي تسعى إلى إنشاء نظام هجين من القمع
الممنهج الذي يطال مجموعة سكانية بأسرها ،تأتي على حساب حق الشعب الفلسطيني
المشروع في تقرير مصيره .ويعني هذا األمر بالضرورة أن إعمال الحق الواجب ألبناء الشعب
الفلسطيني في تقرير مصيرهم وحق الالجئين منهم في جبر الضرر الذي وقع عليهم ال
فهما ً
ً
جادا إال خارج إطار النظام اإلسرائيلي للفصل العنصري االستعماري،
يمكن فهمه
والذي ُيعد المنتج النهائي الذي أفرزه قرن كامل من سياسات الفصل العنصري االستعماري
وممارساته في فلسطين.
وما يزيد في تأكيد تقرير المصير من خالل إنهاء االستعمار الجاثم على أرض فلسطين ويؤيده
المبدأ القانوني العرفي المتمثل في مبدأ الحيازة الجارية 34،الذي ينص على وجوب أن ترث
الدول التي تتخلص من االستعمار حدودها اإلدارية التي كانت تسبق في وجودها قيام
االستعمار .ومع ذلك ،يجري االحتكام بصفة ثابتة لمبدأ الحيازة الجارية بغية اجتراح حلول
للمنازعات الحدودية في سياق حدود الدول التي جال االستعمار عنها بصفة عامة ،بدءً ا من

 33الجمعية العامة لألمم المتحدة ،القرار ( 1541الدورة  ،)15في الحاشية  10أعاله.
 34أبصر هذا المبدأ النور في أعقاب أولى موجات إنهاء االستعمار في أمريكا الجنوبية .انظر قضية المنازعات الحدودية،
المصدر السابق ،ص ،565-567 .على الموقع اإللكترونيhttps://www.icj-cij.org/public/files/case- :
( related/69/069-19861222-JUD-01-00-EN.pdfباإلنجليزية).
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ُ
أمريكا الالتينية وأفريقيا 35.ومما يلفت انتباه المرء أن هذا المبدأ طبِّق في مرحلة الحقة في
ّ
تسوية المنازعات الحدودية بين الدول المنتدبة السابقة ،حيث تكفل برد مدينة الموصل
إلى العراق ،وترسيم الحدود العراقية-الكويتية على امتداد خط الحدود التي عينتها سلطات
36
االنتداب ونقل جيب خليج والفيس إلى ناميبيا.
ومن شأن تطبيق مبدأ الحيازة الجارية في السياق الفلسطيني أن يساند انتقال حدود فلسطين،
باعتبارها آخر الحدود اإلدارية التي عينتها سلطات االستعمار ،إلى دولة فلسطين حديثة العهد
باالستقالل ،عند انقضاء االنتداب البريطاني في العام  ،1948وهو ما يشكل حق الملكية القانوني
الذي جرى التسليم به آخر مرة .كما يتوافق هذا الواقع مع الغاية النهائية التي يتوخاها نظام
االنتداب الذي أقرته عصبة األمم :تحقيق االستقالل وإنجاز تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت
نظام الوصاية.
فمن خالل إنهاء االستعمار وتقويض دعائم النظام االسرائيلي للفصل العنصري واالستعماري
المفروض داخل حدود فلسطين ،تتاح القدرة إلشراك الفلسطينيين كافة في إعمال الحق
الفلسطيني في تقرير مصيرهم.

”Steven Ratner, “Drawing a Better Line: UTI Possidetis and the Borders of New States,
American Journal of International Law 90, no. 4 (1996), 593-595; Organization of African
Unity, Border Disputes Among African States, AHG/Res.16(1), 17-21 July 1964, available
at: https://au.int/sites/default/files/decisions/9514-1964_ahg_res_1-24_i_e.pdf
League of Nations, Question of the Frontier Between Turkey and Iraq: Report Submitted
to the Council of the League of Nations by the Commission Instituted by the Council
Resolution, 30th September 1924, available at https://biblio-archive.unog.ch/Dateien/
;CouncilMSD/C-400-M-147-1925-VII_BI.pdf
واألمين العام لألمم المتحدة ،رسالة مؤرخة  21أيار/مايو  1993من األمين العام إلى رئيس مجلس األمن ،الفقرات ،27-40
) ،(S/25811بتاريخ  21أيار 1993؛
United Nations Security Council, Security Council Resolution 432, S/RES/432, 27 July
1978, available at: https://digitallibrary.un.org/record/71635?ln=en [accessed 4 December
2020].
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36

 .4الخـالصـــة:
النهج القائم على حقوق اإلنسان في تقرير المصير
يبين التحليل الذي سقناه فيما تقدم من هذه الورقة أن تقرير المصير الحق الفلسطيني
َّ
في تقرير المصير ينبغي أن ينفذ على أرض فلسطين قاطبة ،وأنه حق واجب للشعب
الفلسطيني بأسره ،والذي يضم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ،بما فيهما
القدس ،والالجئين الفلسطينيين والفلسطينيين من حملة المواطنة اإلسرائيلية .وال
ً
تنفيذا ً
وافيا لهذا الحق ألنه لن
تشكل أي محاولة لممارسة تقرير المصير خارج هذا اإلطار
يشمل سوى شطر من أبناء الشعب الفلسطيني وسوى جزء من األرض التي يملكون الحق
في ممارسة تقرير مصيرهم عليها .وبالنظر إلى أن نظام الفصل العنصري االستعماري
ّ
الفعال والوحيد،
اإلسرائيلي يعطل إعمال هذا الحق ،ينبغي أن ينبثق النهج القانوني
الذي يمكن أن يتيح للفلسطينيين إنفاذ حقهم في تقرير المصير ،من تجسيد الحق
الذي يملكه أبناء الشعب الفلسطيني في إنهاء االستعمار الجاثم على إقليم فلسطين
ً
ً
ضروريا ال غنى
ضمن حدوده التي كانت قائمة إبان حقبة االنتداب ،باعتبار ذلك شرطا
عنه إلنجاز تقرير مصيرهم.
وحتى اآلن ،ال يزال المجتمع الدولي يسهم ،بما يقوم به من تقييد لألركان التأسيسية
الشخصية واإلقليمية التي تشكل حق أبناء الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرهم ،في
إدامة رفض الحق الفلسطيني في تقرير المصير من جانب إسرائيل .ويتجلى هذا األمر بصفة
ُ
خاصة فيما ُيسمى عملية السالم ،التي ترجع في تاريخها إلى اتفاقيات أوسلو التي أبرمت في
ُ
العام  .1993وقد انطوى آخر المقترحات التي طرحت في سياق عملية السالم ،وهو «صفقة
القرن» ،على اقتراح يرى إقامة كيان فلسطيني خانع ال ُ
ينعم بالتواصل بين بقاعه واالمتداد بين
ربوعه ،وتتحكم إسرائيل في حدوده ،وتتصل أراضيه بعضها ببعض بالجسور واألنفاق والطرق
التي تبسط إسرائيل سيطرتها عليها 37.وال يقتصر هذا االقتراح على أنه ال يفي بإقامة دولة
تحظى بالسيادة على إقليمها فحسب ،بل إنه ال يعبّر في أي حال من األحوال عن ممارسة الحق
الواجب للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره .ومما له أهميته في هذا اإلطار أن قيام الدولة
وتقرير المصير مفهومان ليسا مترادفين على الرغم من أنهما ُي ّ
عدان وحدة واحدة ال تقبل
 37مركز بديل« ،ورقة موقف :رؤيــة ترامــب  /صـفـقـة الـقـــرن :تصفية لقضية الالجئين الفلسطينيين وإخالل خطير بالقانون
الدولي» (بيت لحم ،مركز بديل ،)2020 ،على الموقع اإللكترونيhttps://www.badil.org/ar/publications-ar/ :
press-releases/91-2020/5098-pr-ar-100720-32.html
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التجزئة .فإقامة الدولة تشكل وسيلة لبلوغ النماء السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي
وكفالة العيش بكرامة ،وعجز الدولة عن تأمين ذلك كله يجعل قيام الدولة ً
أمرا عديم الجدوى
من أساسه .ولذلك ،فبالنسبة ألبناء الشعب الفلسطينيُ ،ت ّ
عد إقامة «دولة» على الوجه
المطروح ً
حاليا في عملية السالم ،والتي يتعين عليها أن تقوم ضمن إطار الفصل العنصري
االستعماري الذي تطبقه «إسرائيل»ً ،
أمرا ال جدوى ترجى منه ألن أصوله وجذوره تنبثق من
إنكار حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف والتنصل منها.
وبناءً على ذلك ،يتعين على المجتمع الدولي أن ينأى بنفسه عن «عملية السالم» هذه ،التي
ال يخفى على أحد أنها ُصممت لغايات إضفاء صفة شرعية على المشروع االستعماري ،بالنظر
إلى أنها تقوض حقوق أبناء الشعب الفلسطيني التي ال تقبل التصرف وتفضي إلى التشكيك
ُ
في مصداقية المجتمع الدولي واستعداده لمساندة المساعي العادلة والمشروعة التي تبذل
في سبيل تحرير جميع األقاليم األخرى والنضال الذي تخوضه الشعوب في مواجهة قمع
ً
االستعمار واضطهاده .وعوضا عن ذلك ،يتعين على المجتمع الدولي أن يلتزم بنهج قائم على
حقوق اإلنسان في حل الصراعات باعتباره وسيلة تكفل احترام وضمان حقوق جميع الناس
الذين يعيشون في فلسطين ،إلى جانب من يعيشون منهم في الشتات وينتظرون العودة
ّ
إليها .وهذا يشمل اإلدراك بأن االستعمار يشكل الحقيقة المسلمة التي توجه المشروع
اإلسرائيلي الصهيوني ،الذي يفعل فعله على حساب تقرير المصير الواجب ألبناء الشعب
الفلسطيني .إن اإلخفاق في إدراك النوايا االستعمارية التي تقف وراء السياسات والممارسات
ً
قسرا عن
التي تنفذها «إسرائيل» على صعيد الفصل العنصري وتهجير الفلسطينيين
ديارهم وحرمانهم من أمالكهم ونزعها منهم يتيح إضفاء صفة طبيعية على إنكارها لحقهم
في تقرير مصيرهم .ومن شأن طرح نموذج االستعمار االستيطاني أن ييسر للقانون الدولي
ً
ً
ً
وناجعا على صعيد معالجة األسباب الجذرية التي تقف وراء طول أمد
أن يؤدي عمل فعال
القضية الفلسطينية والتشجيع على إنهاء االستعمار من أجل إعمال تقرير المصير للشعب
الفلسطيني .فمن خالل تعزيز هذا النهج القائم على حقوق اإلنسان ،يتاح تقرير المصير
لجميع الناس في فلسطين ،بصرف النظر عن أديانهم أو أعراقهم ،وذلك في أمة جديدة تقوم
في أساسها على الحقوق المتساوية .ومما له أهميته في هذا الجانب أن تمكين أبناء الشعب
الفلسطيني من ممارسته حقهم في تقرير مصيرهم ال يتعارض مع ضمان حقوق اإلنسان
للمستع ِمرين اليهود اإلسرائيليين الحاليين ،بالنظر إلى أنهم سوف يصبحون مواطنين في
الدولة المستقبلية في فلسطين.
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وبالنظر إلى ما تقدم ،يدعو مركز بديل  -المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين
الدول الثالثة إلى:
ً
ً
موحدا ال يحظى بالحكم الذاتي والعمل على إدراجها
إقليما
•االعتراف بفلسطين باعتبارها
على قائمة األمم المتحدة لألقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
•االعتراف بأن «إسرائيل» نظام استعماري وفصل عنصري واتخاذ تدابير عملية تفضي إلى
ُ
تفكيك هذا النظام وهياكله التي تعد األساس الذي يقوم عليه تفتيت أرض فلسطين
وتجزئتها ،وإنكار الحق الفلسطيني في تقرير مصيرهم ،وحرمان الالجئين والمهجرين
الفلسطينيين من حقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم ،والدعوة في األساس إلى
إنهاء االستعمار الجاثم على أرض فلسطين.
ّ
•التشجيع على تبني نهج قائم على حقوق اإلنسان في اإلجراءات الرامية إلى إنهاء
ّ
االستعمار الجاثم على فلسطين ،بما يمكن أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم
في تقرير مصيرهم على أرض الواقع ،وكفالة حقوق االنسان والمساواة لجميع السكان
المقيمين في فلسطين.
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"

إن النهج القانوني الوحيد القابل للتطبيق
والذي من خالله يسمح للشعب الفلسطيني بممارسة
حقه في تقرير المصير ،يجب أن ينبثق من تمكين
الالجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة،
وإنهاء االستعمار في كامل فلسطين االنتدابية.

"

