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منظمة التحرير الفلسطينية  /فلسطي :
حان الوقت للتوقف عن الماطلة
تعقيب للشبكة
كتبته نادية حجاب وديانا بوتو
تشرين الثاني  /نوفمبر ٢۰۱٤

تطلّ علينا منظامة التحرير الفلسطينية كلّ يوم تقريبًا ببادرةٍ دنولية جديدة للعتراف بها "كدنولة" أنو لنهاء الكم العسكري السرائيلي .نوفي النونة
اليخيرة ،أعلنت النظامة أنها تعتزم استصدار قرارٍ من مجلس المن الدنولي يحدد مهلة ثل ث سنوات كاموعدٍ أيخير لنهاء الحتل ل السرائيلي لراضي عام
 . 1967نويأتي هذا العلن بعد عامي من الهود الرامية إلى الصو ل على اعتراف البلدان اليخرى "بدنولة فلسطي" – نوهي جهود أثامرت مؤيخرًا بأنْ
أصبحت السويد أنو لَ دنولةٍ أنورنوبية كبرى تعترف بدنولة فلسطي ،رغم تسونامي النتقادات الوجهة إليها حي أعربت عن نيتها .نوثامة حديث يتردد كثيرًا
حو ل توقيع فلسطي على اتفاقات دنولية أيخرى نوانضامامها إلى الحكامة النائية الدنولية.
غير أن كل هذا الكلم عن البادرات الديدة هو كلم فارغ لن منظامة التحرير الفلسطينية بالكاد استغلت الدنوات القانونية الكثيرة التاحة لها أصلً.
فبضعُ أدنواتٍ من تلك ،إنْ استُخدمت كاما ينبغي ،كفيلةٌ بإيخضاَع إسرائيل للامساءلة ،نوبوسعها أن تُعجّل في نهاية الحتل ل ،نوأن تُسرَّعَ كذلك في إحراز
القوق الفلسطينية كافة .نوللتحرك على هذا الصعيد أهاميةٌ يخاصة بالنظر إلى أفعا ل الكومة السرائيلية في النونة اليخيرة في القدس الشرقية نوالطر
الحدق بقدساتها فضلً على عقود الستعامار السرائيلي في الضفة الغربية نوحصار غزة.
نويأتي في مقدمة هذه الدنوات الرأي الستشاري الذي أصدرته محكامة العد ل الدنولية عام  2004حو ل "الثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الرض
الفلسطينية الحتلة "،نوالذي مثّلَ إنازًا كبيرًا للشعب الفلسطيني ،نواستغرقَ أشهرًا من العامل قضاها مثلُ منظامة التحرير الفلسطينية لدى المم التحدة
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آنذاك يقود فريقًا قانونيًا دنوليًا نونوطنيًا بارعًا استطاَعَ أن يتغلب على أفضلِ الهود السرائيلية.

نول ينبغي التقليل من أهامية الرأي الستشاري الصادر من محكامة العد ل الدنولية .نوتدر الشارة إلى أبرز ما يخلصت إليه الحكامة :
 1تشكر الكاتبتان فالنتينا أزارنوف على مديخلتها القيّامة أثناء مراجعة مسودة هذا التعقيب .نوتدر الشارة إلى أن ديانا بوتو كانت عضوًا في نوحدة دعم الفانوضات التي قادت الهود
القانونية في هذه القضية.
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•

الدار غير قانوني نوإسرائيل ملزمة بدفع تعويضات عن جاميع الضرار التي تسببّ بها.

•

ليس الدار نوحده غير قانوني نوإنا "النظام الرتبط به" برمته  -أي البوابات نوالتصاريح نوالناطق الغلقة نوغيرها من القيود الفرنوضة على
الركة .نوعلنوةً على ذلك ،أكدت الحكامة أن الستوطنات السرائيلية تنتهك القانون الدنولي.

•

أكدت الحكامة أيضًا أن الضفة الغربية ،با فيها القدس الشرقية ،نوقطاَع غزة هي أراضٍ محتلةٌ نوأن إسرائيل هي سلطةٌ قائامة بالحتل ل نوعليها
مسؤنوليات قانونية.

•

نولعل الهم من ذلك هو أن الحكامة يخلصت إلى أن الدنو لَ كافةً ملزمةٌ بأل تعترف بشرعية الوضع نوأن توقف أي مساعدة أنو معونة لسرائيل
تُعينها على إدامته.

2

النقطة اليخيرة أساسيةٌ لن منظامة التحرير الفلسطينية تستطيع بوجبها أن تبيّن للدنو ل الثالثة نوالهات الفاعلة اليخرى بأن تعاملها مع إسرائيل يشكّل
تهديدات قانونيةً نواقتصادية لسلطاتها .نورغم أن الراء الستشارية ليست ملزمةً قانونيًا ،فإن ما قامت به الحكامة هو توضيح القانون .نوينبغي للدنو ل
الثالثة ذات النظامة القضائية التطورة أن تلتزم بسيادة القانون لديها نوالتي يكن أن تسامو على علقاتها السياسية نوالقتصادية بإسرائيل.
نوكاما قا ل مثلُ إحدى الدنو ل النورنوبية في اجتاماَع عقدته لنة الكاماء في نوقت سابق من هذا العام ،إن من الهامية بكان أن نُري إسرائيل أن مستوطناتها
باطلة ليس لنها تنتهك القوق الفلسطينية نوحسب ،بل لن عدم قانونيتها تقوّض جهود النورنوبيي أنفسهم الرامية إلى بناء نظام قانوني دنولي يحظى
بالحترام.
نولفهم مدى أهامية هذا الرأي الستشاري – عند استخدامه كاما ينبغي  -بالنسبة للشعب الفلسطيني ،فإن من الدير بالذكر أن محكامة العد ل الدنولية
أصدرت استنتاجًا ماثلً قبل نحو أربعة عقود بخصوص احتل ل جنوب أفريقيا لنوب غرب أفريقيا )ناميبيا الن( أفضى إلى فرض عقوبات على جنوب
أفريقيا.
نوهكذا فإن السألة ليست التوقيع على التفاقات الدنولية أنو السعي للحصو ل على رأي استشاري آيخر )نوالذي قد ل يكون كسابقه( أنو الذهاب إلى مجلس
المن التابع للمم التحدة لطلب موعدٍ أيخير لنهاء الحتل ل ،نوهو مسعى سيصطدم بالفيتو المريكي ل محالة .نولكن النصيحة الفضل لنظامة التحرير
الفلسطينية نو/أنو فلسطي هي أن تستخدم الدنوات التاحة نوأن تطالب الدنو ل بتطبيق القانون ،الذي يتامثل في هذه الالة في نوقف أي مساعدة أنو معونة
لسرائيل تعينها على استدامة الوضع غير القانوني الناشئ بسبب الدار  -نوالنظام الرتبط به  -كاما هو مبيّن في الرأي الستشاري الصادر سنة ،2004
 2هذا ينطبق كذلك على الكيانات الاصة نوالشركات نوالنظامات نوالفراد نوالهيئات اليخرى العاملة في كنف الوضع غير القانوني دنوليًا الذي تستديه إسرائيلُ في الرض الحتلة.
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نوكذلك نوقف أي تعاملٍ مع إسرائيل يستدي مؤسستها الستيطانية غير القانونية.
ثامة أداةٌ أيخرى أحرزتها منظامة التحرير الفلسطينية نولكن لم تستخدمها استخدامًا نوافيًا يخشيةَ التداعيات المريكية-السرائيلية نوهي عضوية فلسطي في
منظامة المم التحدة للتربية نوللعلم نوالثقافة )اليونسكو( .نوكاما يحاجج نضا ل سليامان نوفالنتينا أزارنوف في موجزهاما السياساتي النشور في شبكة
السياسات الفلسطينية بعنوان "تفعيل عضوية فلسطي في اليونسكو "،فإن من الامكن استخدام هذه الداة لبسط السيادة الفلسطينية برًا نوبحرًا من يخل ل
الحتجاج بحقوق فلسطي بوجب اتفاقية عام  2001بشأن حاماية الترا ث الغامور بالياه ،على سبيل الثا ل ،بُغية فرض سيطرتها على ساحل غزة نوالبحر
اليت.
يكن استخدام عضوية اليونسكو أيضًا للزام الدنو ل الثالثة نوالهات الفاعلة الدنولية بالوفاء بالتزاماتها بوجب التفاقات الدنولية الوقعة مع منظامة
اليونسكو نوالتزاماتها بوجب قوانينها الحلية فياما يتعلق ،مثلً ،بالعرض العلني للقطع الثرية التحصل عليها بصورة غير قانونية نوالنقولة بطريقة غير
مشرنوعة إلى يخارج الراضي الحتلة .فلو كانت فلسطي عضوًا في اليونسكو عام  ، 2010كاما يشير سليامان نوأزارنوف ،لمكنها اللجوء إلى الحاكم
الكندية لطلب التحفظ على الامتلكات الثقافية الستوردة بوجه غير قانوني.
قبل أن تكتسب فلسطي العضوية الكاملة في اليونسكو ،استخدم مسؤنولو السلطة الفلسطينية اليونسكو بنجاح كوسيلةٍ للتصدي للامحانولت السرائيلية
الرامية لدراج الرم البراهيامي في الليل نومسجد بل ل بن رباح على قائامة تراثها .غير أن منظامة التحرير الفلسطينية تبدنو غير راغبة في الضي قدمًا
يخشيةَ إغضاب الوليات التحدة المريكية ،حيث أيخّرَت إضافة الصاطب الضراء في قرية بتير إلى قائامة الترا ث العالي الهدد بالطر .نوبدلً من ذلك،
تطلّب المر جهودًا بذلها آيخرنون ،بن فيهم محامو حقوق النسان ،لستصدار قرارٍ قضائي إسرائيلي يحثّ على تويل مسار الدار حفاظًا على تضاريسها
الطبيعية من التعرض للخطر .نوبناءً على هذه الجة ذاتها ،ديخلت بتير أيخيرًا قائامةَ مواقع الترا ث العالي لليونسكو في حزيران/يونيو  2014بعد ترشيح
طارئ.
ينبغي لنظامة التحرير الفلسطينية أن تكون أكثر فاعلية في استخدام هذه الدنوات ،نول سياما النهج التامثل في إحراج الدنو ل الثالثة حي تبيّن لها النظامة
أن تعاملتها مع الؤسسة الستيطانية السرائيلية تنتهك القانون .نوبا أن النظم القتصادية نوالجتاماعية نوالثقافية السرائيلية متشابكةٌ مع نظيراتها في
الستوطنات بحيث يتعذر الفصل بينها ،فإن من شأن ذلك فعليًا أن يؤدي إلى عز ل إسرائيل .نومن الهامية بالنسبة للدنو ل ،نول سياما الدنو ل النورنوبية
الغربية ،أن تَظهر بظهر التامسك بتطبيق القانون .نوعلى سبيل الثا ل ،بدأت دنو لٌ منفردةً ،مثل الاملكة التحدة في عام  ،2009بوضع ملصقات على
النتجات الواردة من الستوطنات السرائيلية ليعرف الستهلكون ما هم بصدد شرائه  -رغم أنها يخطوةٌ صغيرة في التاه الصحيح جاءت بعد طو ل انتظار.
نوفي النونة اليخيرة ،أصدرت دنو لٌ أيخرى عديدة تذيرات للصناعات بخصوص مخاطر العامل في الستوطنات.
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عدّ ل التاد النورنوبي تشريعاته سنة  2013نوأصدرَ مبادئ توجيهية لستبعاد الكيانات السرائيلية العاملة في الستوطنات غير الشرعية من تلقي أموا ل
التاد النورنوبي  -نوهي يخطوةٌ يحتامل أن تكون مؤثرة نوقد لقيت مقانومةً إسرائيلية كبيرة نولكنها نحت في ضامان أن التاد النورنوبي نودنوله العضاء
سيطبقون الد الدنى في هذا الجا ل .نوالطلوب هو أن تارس منظامة التحرير الفلسطينية نوفلسطي ضغطًا أكبر بكثير على التاد النورنوبي نوالدنو ل
العضاء فيه لكي تفرض حظرًا كاملً على التجارة مع الستوطنات ،نوذلك كاما دعت إليه دائرة شؤنون الفانوضات في منظامة التحرير الفلسطينية نفسها.
لقد آن النوان أيضًا لكي تدفع منظامة التحرير الفلسطينية نوفلسطي باتاه تعليق اتفاقية الشراكة بي إسرائيل نوالتاد النورنوبي ،حيث دعت أكثر من
 300نقابة عامالية نوحزب سياسي نومنظامة حقوقية في أنورنوبا في شهر تشرين الثاني/نوفامبر إلى تعليق العامل بالتفاقية بحجة أن الساماح لسرائيل
بديخو ل السواق النورنوبية دنون قيود تُذكر نوبشاركتها في برامج التاد النورنوبي يرقى إلى كونه "دعامًا ماديًا لنتهاكات إسرائيل للقانون الدنولي".
نوثامة نوسيلةٌ أيخرى نواعدة لكي تارس فلسطي الضغط نوهو أن تتعلم من الؤتر الوطني الفريقي الذي حقق ناحًا باهرًا في الضغط من أجل فرض حظرٍ على
السفر – حيث حُظرت الطوط الوية النوب أفريقية برمتها إبان الصراَع ضد الفصل العنصري.
هناك أيضًا مبادرات شبه حكومية يتسنى لنظامة التحرير الفلسطينية أن تتابعها مثل السعي لطرد إسرائيل من التاد الدنولي لكرة القدم )الفيفا( .نورغم
أن اتاد كرة القدم الفلسطيني ما انفك يعامل على هذه البهة ،فل يبدنو أن جهوده مؤثرة كجهود الجهزة السياسية لنظامة التحرير الفلسطينية )رغم
محدنودية تأثيرها( .نول زالت إسرائيلُ عضوًا في الفيفا رغم أنها أطلقت النار على لعبي كرة قدم فلسطينييْ في العام  2013في أقدامهاما ،ماّا تسبّب
في عجزهاما الدائم عن اللعب.
اللجنة النولبية الدنولية ،التي لفلسطي نوإسرائيل فيها عضويةٌ كاملة ،هي أيضًا نوسيلةٌ أيخرى ينبغي أن تستخدمها منظامة التحرير الفلسطينية بنشاط
للسعي من أجل إعادة النظر في عضوية إسرائيل فيها.
نوإلى الن حققت حركة القاطعة لسرائيل نوسحب الستثامارات منها نوفرض العقوبات عليها ذات القيادة الفلسطينية ناحًا باهرًا في محاسبة إسرائيل من
يخل ل ترّك الواطني في بلدان عديدة .نوقد أفضت هذه الهود إلى جاملةِ أمورٍ منها إقدام صناديق تقاعد نومصارف على سحب استثاماراتها من الشركات
السرائيلية .ففي نوقتٍ سابق من هذا العام ،مثلً ،سار صندنوق التقاعد في لوكسامبورغ على يخطى صندنوقي التقاعد في هولندا نوالنرنويج حيث استبعد
تسعة مصارف نوشركات إسرائيلية كبرى نوشركة أمريكية نواحدة بسبب تورطها في الستوطنات.
نوهناك أيضًا مبادرات أيخرى منبثقة عن الجتامع الدني الفلسطيني مثل تديخلت مجاموعة متي مع دنو ل ثالثة نومنظامات دنولية ،نول سياما التاد النورنوبي،
لتبني تدابير زجرية على أساس السؤنوليات نواللتزامات القانونية التي حددتها تلك الهات أنفسها.
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نومع ذلك ،ليس بوسع الجتامع الدني أن يفعل أكثر من ذلك .نوإذا كانت هنالك فائدة لعضوية فلسطي في المم التحدة ،فل بد أن تكون الضغط الذي
تارسه منظامة التحرير الفلسطينية نو/أنو دنولة فلسطي على الدنو ل الثالثة نوالنظامات الدنولية نوالشركات الاضعة للقانون الدنولي للامطالبة بفرض الساءلة
بناءً على القانون الدنولي .نولعل منظامة التحرير تتلك حيزًا أنوسع للامنانورة على مدار العامي القبلي نظرًا لتوتر علقة إسرائيل بالدارة المريكية بالرغم
من إحكامِ الامهوريي قبضتَهم على الكونغرس.
أماّا الديث الفارغ الستامر بشأن مبادرات منظامة التحرير الفلسطينية للنضامام إلى صكوك دنولية جديدة فهو ل يعدنو أكثر من ماطلة لتجنب اتخاذ
إجراءات من شأنها التسبب في تبعات إسرائيلية نوأمريكية ،مثل حجب عائدات الضرائب أنو قطع الساعدات .لكن الفلسطينيي ل يلكون الوقت لضاعته
إنْ أرادنوا إنقاذ الرض التي تستعامرها إسرائيل بل هوادة .فقد أفرغت إسرائيل  60%من الضفة الغربية من العديد من سكانها الفلسطينيي )العرنوفة
بسامى "النطقة ج" بوجب اتفاقات أنوسلو( نوهي عاكفةٌ على تطهير القدس الشرقية عرقيًا بوتيرة حثيثة.
ل مجا ل لضاعة الوقت .فالصكوك القانونية اللزمة لعز ل إسرائيل على غرار جنوب أفريقيا موجودةٌ بالفعل  -بفضل نظام القانون الدنولي العزز بالعلن
العالي لقوق النسان الصادر عام  ، 1948نوجهود منظامة التحرير الفلسطينية في الاضي ،نوجهود حزب الؤتر الوطني الفريقي نوالركات الدنولية اليخرى
الساعية إلى إحقاق العدالة نوالرية .نوقد آن النوان الن لستخدام هذه الصكوك.
نوبصريح العبارة  :لن ترر الهات الفاعلة الارجية فلسطيَ ،نولن تؤمّن حقوق الفلسطينيي في العدالة نوالسانواة .نويجب على منظامة التحرير الفلسطينية
أن تعامل بوضوح نوفاعلية بوازاة الجتامع الدني الفلسطيني نوالدنولي لعز ل إسرائيل حتى تلتزم بالقانون الدنولي .نوحتى ذلك الي ،ل يحق لسرائيل أن
تكون عضوًا محترمًا في مجتامع الدنو ل.

هذه الوثيقة متوفرة باللغة

النليزية http://bit.ly/ploStop :

نادية حجاب هي الدير العام لشبكة السياسات الفلسطينية "الشبكة" التي شاركت في تأسيسها عام  . 2009نوهي متحدثة نومعلّقة إعلمية ،نومن كبار
الباحثي في مؤسسة الدراسات الفلسطينية .صدر الكتاب النو ل لنادية من جامعة كامبريدج بعنوان "Womanpower: The Arab Debate on
 "Women at Workنوشاركت في تأليف كتاب Citizens Apart: A Portrait of the Palestinian Citizens of Israel (I.B.
.(Tauris
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ديانا بوتو هي محامية ،شغلت منصب مستشارة قانونية سابقة لوفد الفانوضات الفلسطيني .كانت نواحدة من الفريق الذي ساعد في اناح الدعوى الاصة
بالدار امام محكامة العد ل الدنولية .معلقة دائامة في الشأن الفلسطيني في نوسائل العلم العالية الدنولية مثل ) (CNNنو) (BBCنومحللة سياسية
لقناة الزيرة العالية .مساهامة منتظامة في مجلة الشرق النوسط .تارس القانون في فلسطي ،نوتركز اهتامامها على القانون الدنولي نوحقوق النسان.

"شبكة السياسات الفلسطينية" شبكة مستقلة غير حزبية نوغير ربحية ،مهامتها نشر نوتعزيز ثقافة النقاش العام حو ل القوق النسانية للفلسطينيي نوحقهم
في تقرير الصير ،نوذلك ضامن إطار القانون الدنولي نوحقوق النسان .يلتزم العضاء نوالحللون السياسيون في الشبكة الناقشة الدية للقضايا
الطرنوحة.يكن اعادة نشر نوتوزيع هذه اللخصات السياسية شرط ان يتم الشارة بوضوح الى "الشبكة"" ،شبكة السياسات الفلسطينية" ،كامصدر اساسي
لتلك الواد.
لزيد من العلومات عن "الشبكة" ،زنورنوا الوقع اللكترنوني التالي :
انو اتصلوا بنا على البريد اللكترنوني

www.al-shabaka.org

التالي contact@al-shabaka.org :

الراء الفردية لعضاء الشبكة ل تعبر بالضرنورة عن رأي النظامة ككل.

الشبكة
شبكة السياسات الفلسطينية

منظامة التحرير الفلسطينية  /فلسطي  :حان الوقت للتوقف عن الاماطلة

6

