
تنظر اللجنة القضائية يف مجلس الشيوخ األمرييك يف الوقت الراهن يف مرشوع قانون طرحه الحزبان الدميقراطي والجمهوري من شأنه أن يهدد قدرة منظمة التحرير 

الفلسطينية عىل استخدام الوسائل الدبلوماسية والقانونية لدعم التطلعات الوطنية الفلسطينية، وطلب املساءلة من خالل اآلليات الدولية، ويهدد كذلك مستقبل 

العالقات األمريكية الفلسطينية.

   Anti-Terrorism-يُعد مرشوع القانون رقم 2132 املعروف باسم مرشوع قانون إحقاق األمن والعدالة لضحايا اإلرهاب لسنة 2019 تعدياًل لقانون مكافحة اإلرهاب )آتكا

Clarification Act( ويهدف إىل إجبار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية عىل دفع ما يزيد عىل 655 مليون دوالر أمرييك كتعويض للضحايا األمريكيني 

املترضرين من العنف السيايس يف إرسائيل، وهي املطالبات التي ردتها سابًقا محكمُة استئناف الدائرة الثانية يف 2016. ويسعى مرشوع القانون إىل ما هو أكرث من انتزاع 

تعويضات ألرس الضحايا. إذا دخل هذا القانون حيز النفاذ، سوف تعود الواليات املتحدة إىل معاملة منظمة التحرير كمنظمة إرهابية غري ممثِّلة وطنيًا.

ما هو قانون آتكا وما الداعي لتعديله؟

َصَدر قانون آتكا يف ترشين األول/أكتوبر 2018 ليُمكِّن املواطنني األمريكيني من مقاضاة الكيانات األجنبية عن األعامل اإلرهابية املرتكبة قبل تاريخ رسيان القانون يف 

حال كانت تلك الكيانات تتلقى مساعدات أمريكية. وجاء هذا القانون كاستجابٍة لفشل مركز “شورات حادين” القانوين اإلرسائييل يف تحميل املسؤولية ملنظمة التحرير 

والسلطة الفلسطينية، أمام املحاكم األمريكية، عن مقتل مواطنني أمريكيني قضوا يف الفرتة ما بني 2002 و2004 إبان االنتفاضة الثانية. فقد قضت محكمٌة ابتدائية مبنح 

ما يزيد عىل 655 مليون دوالر ألحد عرشة أرسة أمريكية، غري أن محكمة استئناف الدائرة الثانية أمرت برد املطالبات بداعي أن الهجامت وقعت بُكليتها خارج األرض 

األمريكية ولغياب الدليل عىل أن األمريكيني الذين قتلوا كانوا مستهدفني عىل وجه التحديد. ورفضت املحكمة العليا التامس مركز شورات حادين مبراجعة ُحكم االستئناف.

قام عضو مجلس الشيوخ عن والية آيوا، الجمهوري تشاك غراسيل، بترسيع قانون آتكا دون عرضه عىل املداوالت وذلك باتباع إجراء يُسمى “hotlining”. ففي الظروف 

االعتيادية، يحظى أعضاء اللجنة القضائية يف مجلس الشيوخ بالوقت الكايف لتحليل مرشوع القانون والنظر يف الكيفية التي سيجرب بها السلطَة الفلسطينية عىل رفض كافة 

املساعدات األمريكية، مبا فيها األموال املخصصة للتعاون األمني الفلسطيني-اإلرسائييل. ولكن حيلة غراسيل اإلجرائية املتمثلة يف مترير قانون آتكا عرب اللجنة القضائية، 

جاءت يف وقٍت كان فيه األعضاُء مشغولني بجلسة املصادقة عىل مرشح املحكمة العليا بريت كافانو، حالت دون التدبر يف تداعيات القانون. غري أن الحاجة إىل “إصالح” 

آتكا باتت واضحة للكونغرس عندما بعث رئيس الوزراء الفلسطيني برسالة إىل وزير 

الخارجية األمرييك يرفض فيها قبول أي مساعدة أمريكية يف املستقبل.

 تعديل قانون آتكا سيغري اللعبة

ل  إن مرشوع قانون إحقاق األمن والعدالة لضحايا اإلرهاب لسنة 2019 هو قانون معدِّ

لقانون آتكا يسمح للسلطة الفلسطينية بقبول املساعدات األمنية دون أن تخضع لوالية 

قضائية تَفرض عليها دفع مطالبات متصلة بقضايا اإلرهاب. ولكنه يستحدث طُرقًا جديدة لتحميل املسؤولية ملنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، فإذا 

حافظت منظمة التحرير عىل صفتها كدولة يف وكاالت األمم املتحدة وهيئاتها أو يف املحكمة الجنائية الدولية، أو إذا دخل مسؤولو املنظمة أو السلطة الواليات املتحدة يف 

عمل رسمي أو إذا افتتحوا مكاتب لهم عىل أرٍض أمريكية، فإن املطالبات بالتعويض التي ردتها املحكمة يف السابق سوف تصبح مستحقة، وستنظر املحاكم األمريكية يف 

أي مطالبات مستقبلية. وتُستثنى من ذلك البعثة الفلسطينية إىل مقر األمم املتحدة يف نيويورك يف حدود العمل الرسمي يف إطار األمم املتحدة، وال يُسمح بأعامل املنارصة 

واملؤازرة باسم فلسطني أو الفلسطينيني داخل الواليات املتحدة.

ويف متوز/يوليو 2019، أقرَّ مجلس النواب األمرييك مرشوَع قانون أكرث محدودية يسعى أيًضا إىل تعديل قانون آتكا بحيث يضمن تعويًضا لضحايا اإلرهاب، ويُعرف باسم 

مرشوع قانون تعزيز التعاون األمرييك اإلرسائييل واألمن اإلقليمي. يربط مرشوع القانون هذا الواليَة القضائية بتقدم املنظمة بطلب االنضامم لعضوية األمم املتحدة أو 

بفتحها مكتبًا عىل أرض أمريكية. وال يزال يتعني التوفيق بني التعديالت املختلفة التي أقرها مجلسا النواب والشيوخ عىل قانون آتكا.

 مرشوع قانون يف الكونغرس يهدد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية
كتبته زها حسن
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مذكرة سياساتية من الشبكة

“الفلسطينيون واملتضامنون معهم قد ال 
يدركون متاًما كيف أن مرشوع قانون إحقاق 
األمن والعدالة لضحايا اإلرهاب قد ينال من 

جهود الدفاع عن حقوقهم اإلنسانية.”

https://www.congress.gov/115/plaws/publ253/PLAW-115publ253.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ253/PLAW-115publ253.pdf
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2132/text
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/2132/text
https://www.congress.gov/115/plaws/publ253/PLAW-115publ253.pdf
https://www.congress.gov/115/plaws/publ253/PLAW-115publ253.pdf
https://www.scotusblog.com/case-files/cases/sokolow-v-palestine-liberation-organization/
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1837/text#toc-H81A10B010F1A427888A660EC768B92D5
https://al-shabaka.org/ar/author/zaha-hassan/
mailto:Contact%40Al-Shabaka.org?subject=
http://www.Al-Shabaka.org
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زها حسن، هي محامية عن حقوق اإلنسان، وزميلة زائرة يف مؤسسة كارنيغي 

للسالم الدويل. تركز يف عملها البحثي عىل السالم بني إرسائيل وفلسطني، وطُرق 

الحركات السياسية يف استخدام آليات القانون الدويل، والسياسة الخارجية األمريكية 

يف املنطقة. عملت يف السابق منسقة ومستشارة رفيعة املستوى للفريق 

الفلسطيني املفاوض إبان املسعى الفلسطيني للحصول عىل عضوية األمم املتحدة 

يف 2010-2012.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

وإذا أُقرت نسخة مجلس الشيوخ من تعديالت قانون آتكا، فإنه سيتعني عىل منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أن تختارا ما بني:

االحتفاظ مبكانتيهام يف األمم املتحدة وتحمل املسؤولية عن املطالبات بتعويض ضحايا اإلرهاب والتي ردتها املحكمة يف السابق، أو	 

تخفيض مكانتيهام يف األمم املتحدة، والتخيل عن دعواهام املرفوعة ضد إرسائيليني بارتكاب جرائم حرب وذلك باالنسحاب من نظام روما األسايس، املعاهدة املنشئة 	 

للمحكمة الجنائية الدولية، واستئناف تلقي الدعم األمني األمرييك.

مبوجب الخيار األول، سوف تعلن السلطة الفلسطينية إفالسها، وسوف تعامل الواليات املتحدة منظمَة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية بحتة. ومبوجب الخيار الثاين، 

سوف تتخىل منظمة التحرير الفلسطينية عن كل ادعاء بأنها قادرة فعال عىل متثيل حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه. وكلتا الحالتني تعني نهاية الرشيك املفاوض 

الفلسطيني يف أي محادثات سالم مستقبلية.

التمسك بالحقوق الفلسطينية يف التمثيل

رمبا تكون هذه املحصلة هي ما يسعى إليه جمهوريون كُرث، غري أن الدميقراطيني الذين ال يزالون يؤيدون حل الدولتني قد ال يفهمون تداعيات تعديل قانون آتكا، مثلام مل 

يفهموا تأثري قانون آتكا نفسه يف بادئ األمر.

وعالوًة عىل ذلك، ومع كل الرتكيز عىل القرارات املناهضة لحركة املقاطعة واملؤيدة لها يف مجلس النواب األمرييك، فإن الكثريين من الفلسطينيني واملتضامنني معهم قد ال 

يدركون متاًما كيف أن سحب رشعية منظمة التحرير الفلسطينية أو إفالسها دوليًا قد يؤثر يف جهود الدفاع عن حقوقهم اإلنسانية يف الواليات املتحدة وعىل الصعيد الدويل. 

ومهام كانت اآلراء إزاء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، فإن عدم ارتباط التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني بأي كيان سوف يزيد من صعوبة الدفاع عن الحقوق 

الفلسطينية يف الواليات املتحدة ودوليًا.
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